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Samenwerken aan een betere wereld

Universiteit Utrecht heeft als ambitie om bij te dragen aan een betere wereld. 
De universiteit stimuleert daarom Community Engaged Learning. Community Engaged 
Learning is ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partners 
samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Het integreert maatschappelijke 

betrokkenheid met academische studie en reflectie om de leerervaring te verrijken 
en te verbeteren en bij te dragen aan gemeenschapsbehoeften.

In deze inspiratiefolder vind je drie voorbeelden van Community Engaged 
Learning aan de Universiteit Utrecht: Learning Lab Overvecht, Utrecht Data School 
en Community-based onderzoek in de geesteswetenschappen. Ook lees je meer 
over hoe studenten, wetenschappers en maatschappelijke partners dit ervaren. 

Wil je meer weten over Community Engaged Learning? 
Kijk dan op https://intranet.uu.nl/cel 

https://intranet.uu.nl/cel
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Ik geloof dat Community Engaged Learning de weg 
voorwaarts is voor ons onderwijs. Daarom ben ik 
met veel plezier sinds 2018 voorzitter van de 
programmaraad Community Engaged Learning. 
Belangrijk bij Community Engaged Learning is de 
nadruk op het sámenwerken met externe partners 
en het leren van elkaar. Het is cruciaal dat dit 
proces wederkerig is. Juist daarin zitten de 
leerervaringen, voor zowel de studenten als 
de samenwerkingspartners, en daardoor 
verkleinen we de kloof tussen de universiteit en 
de samenleving. Studenten maken zo tijdens hun 
opleiding maatschappelijke impact en zijn beter 
voorbereid op hun toekomstige carrière als 
academicus in de samenleving. 

Als programma zijn we gelukkig niet bij nul 
begonnen: er waren al tientallen cursussen aan de 
Universiteit Utrecht en er komen er meer en meer 
bij. In deze inspiratiefolder lees je meer over drie 
van die cursussen. Het zijn stuk voor stuk parels. 
Opvallend is om in de interviews te lezen hoe dit 
soort onderwijs zorgt voor een gevoel van zingeving 
bij docenten, studenten en maatschappelijke 
partners.

Ik hoop dat deze voorbeelden en verhalen je 
inspireren om deel te nemen aan Community 
Engaged Learning of om dit soort onderwijs een 
plek te geven in je onderwijs. 

Mijn ambitie is dat de Universiteit Utrecht over tien 
jaar bekendstaat als dé universiteit waar studenten 
al tijdens hun studie maatschappelijke impact 
maken. Deze drie voorbeelden tonen aan dat 
Community Engaged Learning kan leiden tot 
maatschappelijke impact.

James Kennedy

VOORWOORD DOOR 

JAMES KENNEDY, 

VOORZITTER 

PROGRAMMARAAD 

COMMUNITY ENGAGED 

LEARNING
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Learning Lab Overvecht 
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Cursusnaam LEARNING LAB OVERVECHT I EN II

Faculteit(en) UU-breed

Docent(en) Peter Linde en Danielle Vlaanderen

Omschrijving 
cursus

Een Learning Lab is, naast een (niet plaatsgebonden) lerende en waarden gedreven 
netwerkorganisatie, ook een visie op leren en ontwikkelen in de context van community 
engagement en een onderzoeksruimte voor first, second en third person actie-onderzoek. 
Het Learning Lab wordt gevormd door de cursussen ‘Sociaal Ondernemerschap als 
Uitdaging’ en ‘Actie, Leren en Impact’. In deze vakken werken studenten samen met 
docenten en lokale stakeholders aan het creëren van oplossingen voor een door een 
lokale organisatie en/of bewoners ervaren probleem of kans. Dit vertaalt zich in een 
getoetst prototype voor een sociaal wijkbedrijf of een concrete verandering in de vorm 
van een sociale innovatie door middel van actie-onderzoek. Lokale stakeholders en 
wijkpartners ontwikkelen levensvatbare ideeën, die zij met studenten ontwikkeld 
hebben, door. Dit resulteert in concrete, duurzame impact. De inzet is daarbij om 
door aanwezigheid in een wijk, de wijk een beetje mooier te maken. De cursussen 
vinden plaats in Overvecht, Lombok en Kanaleneiland. Centrale begrippen zijn ‘knowing 
as you go’, actie-leren, gedeeld eigenaarschap over de leeromgeving en co-creatie.

Bekijk hier en hier hoe docenten, studenten en maatschappelijke partners de cursus ervaren. 

Overvecht een beetje mooier maken. Dat is het doel van 
het Learning Lab Overvecht. 

https://youtu.be/pqc45pBkBaU
https://youtu.be/PRQvYR6My5M
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Utrecht Data School
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Cursusnaam UTRECHT DATA SCHOOL PRACTICUM I EN II

Faculteit(en) UU-breed

Docent(en) Max Boiten

Omschrijving 
cursus

Data spelen een groeiende rol in onze samenleving. In de Utrecht Data School 
onderzoeken studenten in interdisciplinaire groepen data in opdracht van 
bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Tijdens de cursus leren 
studenten verschillende analyse- en visualisatietechnieken om hun opdracht 
goed uit te kunnen voeren, maar wordt vooral ook een beroep gedaan op hun 
eigen inbreng in de vorm van technische vaardigheden en creativiteit. Daarnaast 
werken de studenten intensief samen met hun opdrachtgever, waardoor ze 
leren hoe theorie en praktijk zich tot elkaar verhouden en welke praktische en 
ethische dilemma’s er zijn bij het werken met data. Het eindresultaat is een 
professioneel rapport voor de opdrachtgever en een symposium voor alle 
opdrachtgevers en andere belangstellenden. 

Bekijk hier hoe docenten, studenten en maatschappelijke partners de cursus ervaren. 

Er wordt vooral ook een beroep gedaan op de eigen 
inbreng van de studenten in de vorm van technische 
vaardigheden en creativiteit.

https://youtu.be/EfFPFqQZFGk
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Community-based onderzoek 
in de geesteswetenschappen
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Cursusnaam COMMUNITY-BASED ONDERZOEK IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN: 
KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

Faculteit(en) Geesteswetenschappen

Docent(en) Jocelyn Ballantyne en Berteke Waaldijk

Omschrijving 
cursus

Hoe kunnen geesteswetenschappers hun kennis gebruiken om bij te dragen aan 
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dat staat centraal in deze 
cursus. In de cursus werken studenten geesteswetenschappen aan een voorstel 
voor een onderzoeksproject dat ze willen gaan uitvoeren. Dat doen ze samen 
met stakeholders, mensen van maatschappelijke organisaties zoals Creative 
Commons, Taal Doet Meer en de Voorkamer, en mensen uit de doelgroepen van 
de organisaties. Een week lopen de studenten mee met stakeholders om inzicht 
te krijgen dat ze in het voorstel kunnen meenemen. Studenten leren om te gaan 
met de complexiteit van community-based onderzoek en om projectmatig te 
werken. Na afronding van het vak voeren studenten hun onderzoeksvoorstel uit 
in de vorm van een stage of scriptie.

Lees hier meer over deze cursus. 

Hoe kunnen geesteswetenschappers hun kennis gebruiken 
om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken?

https://www.uu.nl/en/organisation/community-based-research-for-the-humanities
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“Ik krijg energie van het samenwerken met 
studenten. Bij Emmaus Domstad werken over het 
algemeen wat oudere mensen, we zijn soms wat 
vastgeroest in ons denken. Dan is een frisse blik van 
een groep jonge honden zeer welkom. Alleen al het 
samen nadenken en brainstormen breekt iets open.” 
Aan het woord is Luuk van Wingerden, 
kringloopcoördinator bij Emmaus Domstad, een 
stichting die zich inzet om armoede te bestrijden en 
mensen uit probleemsituaties op te vangen door ze 
een plek te bieden waar ze zich nuttig kunnen maken. 
Om van meer betekenis te kunnen zijn voor de 
inwoners van Overvecht, is Emmaus Domstad als 
samenwerkingspartner betrokken bij de cursus 
Learning Lab Overvecht.

Proces in gang gezet
“Samenwerken in deze cursus was voor ons een 
uitgelezen kans om verbinding met de wijk te maken 
en om studenten te betrekken bij onze organisatie. 
De vraag aan de studenten was om mogelijkheden 
voor extern gefinancierde opleidingen voor onze 
medewerkers te onderzoeken, bijvoorbeeld via 
subsidies, of iets met social media te starten.” 
“De studenten begonnen vol enthousiasme, maar 
waaierden erg uit. Mede omdat wij niet concreet 

genoeg waren over wat we wilden. Een volgende keer 
zou ik een concreter project voorleggen. Uiteindelijk 
hebben de studenten contact gelegd met een 
fietsenmaker, voor stagemogelijkheden van onze 
medewerkers die zo kunnen doorstromen naar een 
betaalde baan. Ze hebben afspraken gemaakt over 
hoe wij onze samenwerking vorm kunnen geven, nu 
is het verder aan ons.”

Inspiratie is al winst
Tijdens de cursus deed Luuk mee met een Action 
Learning Set, een brainstormsessie waarin iemand een 
vraag inbrengt en vervolgens alleen nog luistert naar 
suggesties van anderen. 
“Dat leverde veel meer op dan ik verwacht had. Er 
staan ons als organisaties ook enkele veranderingen te 
wachten en ik denk erover om voor het bespreken van 
een of twee onderwerpen die methode te gebruiken. 
Wie weet tot welke inzichten we dan komen waar we 
anders niet aan gedacht zouden hebben.”

“De samenwerking met studenten heeft ervoor gezorgd 
dat er hernieuwde aandacht is voor het aangaan van 
samenwerking en het uitbreiden van ons netwerk. 
Het heeft mij geïnspireerd, en dat alleen is al winst.”

 LUUK VAN WINGERDEN 

IS KRINGLOOPCOÖRDINATOR 

BIJ EMMAUS DOMSTAD

INTERVIEW “Een frisse blik is zeer welkom”
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“Ik krijg energie van het 
samenwerken met studenten.”
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“Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom leer ik 
deze specifieke theorie?” Met dat gevoel loopt Eliza 
Hobo, studente Kunstmatige Intelligentie, al een tijdje 
rond. Tijdens het tweede jaar van haar bachelor 
begint het Eliza echt te storen dat haar studie zo 
theoretisch is. “Ik vond de inhoud weliswaar 
interessant, maar ik miste de aansluiting met de 
echte wereld,” vertelt ze. Ze gaat op zoek naar 
cursussen die meer praktijkgericht zijn en ontdekt 
dan Utrecht Data School.

Leren van elkaar
Utrecht Data School bestaat uit een combinatie van 
wetenschappelijk onderzoek doen, communiceren 
met een opdrachtgever, een product maken en 
tegelijkertijd rekening houden met praktische 
bezwaren. Studenten leren de tools die ze in de 
praktijk nodig hebben én passen die direct toe met 
een projectgroep. Samen met drie medestudenten 
vanuit verschillende disciplines werkt Eliza aan de 
totstandkoming van een duurzaamheidsmonitor voor 
de gemeente Nieuwegein. “Iedereen deed waar die 
goed in was, we betrokken elkaar bij wat we deden 
en leerden zo van elkaar.”

Uitdaging in samenwerking 
“Het was zo verfrissend om uit de boeken te kunnen 
kruipen; de echte wereld in. Onze bezoeken aan het 
gemeentehuis waren altijd gezellig: kopje koffie, 
even kletsen en dan een update geven. In de 
samenwerking met de gemeente vond ik vooral de 
communicatie een uitdaging. Ik was bang dat zij beter 
wisten hoe ze het vraagstuk moesten oplossen dan 
wij. Na een paar bijeenkomsten werd duidelijk dat ze 
juist enorm openstonden voor onze input en kritische 
vragen. Daardoor gingen ze nadenken over wat 
duurzaamheid concreet is, hoe je dat kunt meten en 
welke data nodig zijn om het beeld compleet te 
krijgen. Dus ook als ze ons eindproduct uiteindelijk 
niet gebruiken, heeft onze bijdrage zeker iets 
opgeleverd.”

ELIZA HOBO IS 

STUDENT KUNSTMATIGE 

INTELLIGENTIE AAN DE 

UNIVERSITEIT UTRECHT

INTERVIEW “Ik miste de aansluiting met de echte wereld” 



13

“Waar ben ik eigenlijk mee 
bezig? Waarom leer ik deze 

specifieke theorie?” 
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“Studenten beginnen mijn vak vaak met het beeld dat 
ze weinig kunnen. Aan het eind zien ze dat wat ze 
gedaan hebben veel waard is voor een organisatie én 
hun eigen ontwikkeling. Dat is prachtig om te zien.”
Aan het woord is Jocelyn Ballantyne. Zij is samen 
met Marijke Huisman betrokken bij het vak 
Community-based onderzoek in de 
geesteswetenschappen. In dit vak gaan studenten 
samen met door hen gekozen organisaties aan de 
slag met maatschappelijk vraagstukken, en leren ze 
over de sociale relevantie van hun studie. Het is 
overduidelijk dat studenten hier veel van leren. 
Geldt dat ook voor docenten?

Nieuwe inzichten en bredere blik
De community-based benadering heeft Marijke als 
historicus nieuwe inzichten gegeven. “We deden een 
project samen met Savannah Bay, de eerste 
feministische boekenwinkel in Utrecht. Ik zocht 
informatie over de opening maar het Utrechts archief 
had daar niks over. Tot ik besefte dat wat ik zocht 
achter in de winkel lag in ongeorganiseerde dozen. 
De informatie was er dus wel! Dat heeft mijn ogen 
geopend voor de bias in de archieven.” Community 
Engaged Learning leidt ook tot een bredere blik als 
wetenschapper. “Het heeft mijn horizon verbreed. 

Nieuwe perspectieven, nieuwe kijk op mijn onderwijs, 
nieuwe inspiratie door samenwerking met de partners”, 
vertelt Jocelyn. “Ook mijn netwerk is vergroot. Een 
oud-student is nu bestuurslid bij een organisatie 
waarmee ik hoop samen te werken. Dat is spannend en 
leuk. Je hebt echt het gevoel dat je meedoet aan iets 
groters dan jezelf.”

Aansluiten bij de beleving van studenten
Wat Marijke en Jocelyn hopen voor de toekomst van 
Community Engaged Learning? “Dat ons onderwijs 
beter aansluit bij de beleving waarmee studenten 
binnenkomen. Ze starten hun opleiding juist omdat ze 
enthousiast worden van de community aspecten. Je gaat 
bijvoorbeeld geschiedenis studeren vanwege je interesse 
in mummies. Het is gek dat we dat zo snel loslaten.”
“Natuurlijk moet de traditionele aanpak niet 
verdwijnen, je moet het ook hebben over 
kernconcepten en methodes”, vult Jocelyn aan. 
“Docenten denken dat studenten wel snappen wat 
de relatie van de theorie is tot de samenleving, maar 
dat is niet zo. Dat moeten we als universiteit 
explicieter aanpakken, en dat kan via Community 
Engaged Learning. Mijn droom is dat het community 
aspect niet meer benoemd hoeft te worden, maar 
dat het is ingebed in wat we doen.“

 JOCELYN BALLANTYNE (L) 

EN MARIJKE HUISMAN (R) 

JOCELYN IS UNIVERSITAIR 

DOCENT BIJ UNIVERSITY 

COLLEGE UTRECHT. MARIJKE 

IS UNIVERSITAIR DOCENT BIJ 

GESCHIEDENIS EN 

KUNSTGESCHIEDENIS. 

INTERVIEW “Het gevoel dat je meedoet aan iets groters 
dan jezelf”

https://www.uu.nl/en/organisation/community-based-research-for-the-humanities/bachelor-level-3-course
https://www.uu.nl/en/organisation/community-based-research-for-the-humanities/bachelor-level-3-course
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“Het heeft mijn horizon verbreed.”


